
Mobilizace 1938 – Chtli jsme se bránit!
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Mnichov a demobilizace

a rozpuštěny týlové a pomocné útvary, které se ukázaly jako 
zcela nepotřebné. Plně zmobilizovaná armáda se zbavila nad-
bytečných kapacit, avšak její bojová síla zůstávala prozatím 
nedotčena. Jednotkám rozmístěným na území českých zemí 
byl rozeslán také rozkaz důrazně zakazující střílet po ně-
meckém vojsku, a dokonce nebránit mu v postupu, pokud by 

lokálně překročilo dohodnuté nové hranice. Proti paravojen-
ským formacím sudetských Němců však vojáci zasahovat smě-
li, což také činili. K nejvážnějším incidentům došlo 19. října 
v Želechovicích a 31. října v Moravské Chrastové. Při potyč-
kách v průběhu října zahynulo celkem 26 československých 
vojáků. 

Teprve až ve druhé polovině října se uskutečnily další dvě 
fáze demobilizace, která se prozatím stále týkala jen tří armád 
dislokovaných na území českých zemí (I., II. a IV.). Propuštěni 
do civilu byli všichni záložníci kromě nejmladšího ročníku po-
volaného 17. září 1938. Stav armády se tak snížil na úroveň těs-
ně před mobilizací. Nadále však platil rozkaz k ochraně hranic 
podle Plánu O. 

Naproti tomu posílená 3. armáda na Slovensku zůstávala 
ve stavu mobilizace, a dokonce obdržela rozkaz bránit se pří-
padnému útoku maďarské armády a vpustit ji pouze do oblastí, 
které budou Maďarsku později postoupeny mezinárodním ujed-
náním. Avšak rozhovory o nových československo-maďarských 
hranicích se protahovala. Mezitím na Slovensku a Podkarpat-
ské Rusi docházelo k četným incidentům, při kterých v průbě-
hu října zahynulo dalších 24 československých vojáků a došlo 
i k sestřelení jednoho československého vojenského letadla. Si-
tuace na východě republiky koncem října hrozila vyústit ve sku-
tečnou pohraniční válku. 

Nakonec byly regiony jižního Slovenska a Podkarpatské 
Rusi s převahou maďarského obyvatelstva předány Budapešti 
podle Protokolu o arbitrážním jednání Československa, Ma-
ďarska, Německa a Itálie, podepsaného ve Vídni 2. listopadu 
1938. Teprve po stanovení konečné podoby hranic bylo možné 
přistoupit k demobilizaci také „slovenské“ 3. armády, která se 
uskutečnila až ve druhé polovině listopadu. 

Poslední fáze demobilizace proběhla v první polovině pro-
since, kdy byl propuštěn i nejmladší ročník povolaný 17. září 
a záložníci z řad vojenských specialistů. Demobilizace se tehdy 
týkala již celého československého území. Současně byly zruše-
ny i různé stupně zvýšené bojové pohotovosti a ostrahy hra-
nic. 5. prosince byla odvolána opatření podle Plánu O (Ostraha 
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